
 
 
Örnek Ön Yazı  

 
 

Adınız, Soyadınız 
Adres, Telefon, E-mail 

  
  
Yetkili Adı-Soyadı (biliniyorsa) 
Firma Adı, Birim 
Tarih 
  
Sayın Yetkili, 
 1 Ekim 2001 tarihinde İnsan Kaynakları gazetesinde çıkan ilanınızdaki Pazarlama Müdürü pozisyonu 
ile ilgileniyorum. 
  
Pazarlama ve reklam sektörlerinde çeşitli pozisyonlardaki 10 yıla yakın iş deneyimimin, ilanda 
belirtilen "tüm pazarlama aktivitelerinin koordinasyonu ve uygulanmasında farklılık yaratarak değer 
katabilmem için bana önemli bir avantaj kazandıracağı inancındayım. 
  
 Ayrıca, Almanya’daki üç yıllık iş deneyimim, dinamik bir ortamda ve uluslararası bir çalışma 
ortamında pazarlama tecrübesi kazanmamın yanı sıra, Avrupa'daki profesyonel iş hayatına ve Avrupa 
kültürüne alışmamı sağladı. Ekte sunduğum özgeçmişimde birikimim ve becerilerim ile ilgili detaylı 
bilgi bulabilirsiniz. 
  
Dünya çapında tanınan önemli markalar yaratan ve moda sektöründe dinamizmi ile öne çıkan 
kuruluşunuzda kariyerime devam etmek istiyor, konu ile ilgili cevabınızı bekliyorum. 
  
Ek bilgi için iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. 
Saygılarımla, 
  
Adınız, Soyadınız 
  
Eğitim 
Yeni mezun ya da öğrenci iseniz bu bölümü mümkün olduğunca uzun tutup iş tecrübenizden daha 
önce yazmanızda fayda vardır. Başvurduğunuz pozisyonla ilgili olarak, pozisyonu destekleyebilecek 
derslerinizi listeleyebilirsiniz. Eğer belli bir iş tecrübesine sahipseniz, eğitim kısmını, iş tecrübesinden 
sonra yazmanız daha doğrudur. Öğrenim gördüğünüz eğitim kurumlarını yazarken aşağıdaki bilgilere 
mutlaka yer verin: 
Mezuniyet yılı 
Mezuniyet derecesi 
Bölüm 
Adı ve yeri 
  
İş Tecrübesi 
 
İş tecrübesine sahip iseniz bu bölümün CV'nizin en önemli kısımlarından biri olduğunu unutmayın. 
CV'nizi inceleyen kişi daha önceki tecrübelerinize, başarılarınıza ve o şirkete neler katmış olduğunuza 
bakarak kendi şirketlerine uygun olup olmadığınıza karar verir. Şirketlerin, kendilerine yapılan 
başvuruları değerlendirmede birçok değişik kriteri olabilir. Ancak, bunlar arasında satış artışı 
ve  verimliliğin artması gibi hususlar, en çok dikkate alınanlardır. Bu nedenle, varsa bu tip 
başarılarınızı, CV'nizde öne çıkarın. Bu bölümde, daha önce çalıştığınız iş yerlerinin adlarına, bu iş 
yerlerindeki pozisyonunuzun başlayış ve bitiş tarihlerine ve unvanınıza yer verin. 
  



Yabancı Dil 
Eğer herhangi bir yabancı dil bilmiyorsanız, CV'nizde bu bölüme hiç yer vermeyin. Bir ya da daha fazla 
yabancı dil biliyorsanız, bunları, derecelendirme yaparak yazın. Başvurduğunuz iş yerine karşı, 
görüşme sırasında ya da daha sonraki zamanlarda zor duruma düşmemek için, dil bilginizi ölçmek için 
yapılacak testte çıkacak olası sonuçları göz önüne alarak derecelendirme yapın. 
  
 


